
 
ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ 

ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 
31 січня 2022 року                         с. Городище                                    № 20/01-04 

Про проведення територіального 

конкурсу читців поезії  Лесі Українки 

«Я в серці маю те, що не вмирає» у 

2022 році 

 На виконання плану роботи гуманітарного відділу Городищенської 

сільської ради у сфері культури на І квартал 2022 року, відповідно до наказу 

управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної 

державної адміністрації від 21 січня 2022 року № 6 «Про проведення 

обласного конкурсу читців «Мій любий краю», з метою  подальшого розвитку 

художнього читання, вдосконалення виконавської майстерності читців, 

збагачення художнього рівня репертуару, широкої  популяризації творів Лесі 

Українки 

   

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 17 лютого 2022 року в будинку культури с.Городище 

територіальний конкурс читців поезії Лесі Українки «Я в серці маю те, що не 

вмирає», присвячений 151-й річниці від дня народження видатної поетеси 

(далі – Конкурс).  

2. Затвердити склад журі та Умови проведення Конкурсу (додаються).  

3. Доручити вирішення організаційно-творчих питань з підготовки та  

проведення Конкурсу головному спеціалісту гуманітарного відділу Галині 

БАКОШ. 

4. Керівникам закладів культури Городищенської громади:  

4.1. Здійснити відповідну організаційно-творчу роботу для  забезпечення 

активної підготовки та участі кращих читців у Конкурсі.  

4.2. Подати заявки на участь у Конкурсі в гуманітарний відділ Городищенської 

сільської ради до 14 лютого 2022 року на електронну адресу  

gum_gorodyshche@ukr.net  

 

Начальник                                                                                  Тетяна МІНДЮК 

 
Галина БАКОШ 

mailto:gum_gorodyshche@ukr.net
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ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Наказ гуманітарного відділу 

Городищенської сільської ради 

від 01.02.2022 року № 20/01-04   

 

СКЛАД ЖУРІ 

територіального конкурсу читців поезії Лесі Українки  

«Я в серці маю те, що не вмирає» у 2022 році 

 

 

Тетяна МІНДЮК - начальник гуманітарного відділу Городищенської 

сільської ради, голова журі; 

 

Члени журі: 

 

Галина БАКОШ - головний спеціаліст гуманітарного відділу 

Городищенської сільської ради; 

 

Галина ПАНАСЮК - бібліотекар бібліотеки с.Городище.  
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ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Наказ гуманітарного відділу 

Городищенської сільської ради 

від 01.02.2022 року № 20/01-04   

 
 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

територіального конкурсу читців поезії Лесі Українки  

«Я в серці маю те, що не вмирає» у 2022 році 
 

І. Загальні положення 

1. Територіальний конкурс читців поезії Лесі Українки «Я в серці маю те, що 

не вмирає», присвячений 151-й річниці від дня народження видатної поетеси 

(далі – Конкурс) відбудеться  17 лютого 2022 року в будинку культури 

с.Городище.  

2. Конкурс проводиться  гуманітарним відділом Городищенської сільської 

ради. 

ІІ. Мета і завдання  Конкурсу 

1. Розвиток художнього читання, вдосконалення  виконавської майстерності, 

виявлення  і підтримка обдарованої молоді, вшанування  пам’яті та 

популяризація творчості Лесі Українки.  

2. Основні завдання  Конкурсу:  

- вдосконалення  виконавської майстерності читців;  

- збагачення  репертуару високохудожніми творами Лесі Українки;  

- посилення  впливу художнього слова на формуванн  світогляду і духовності 

молодого покоління  українців.  

ІІІ. Учасники Конкурсу 

1. Конкурсантами можуть бути кращі читці, учасники художньої аматорської 

творчості, які представляють клубні установи Городищенської громади.  

IV. Умови проведення  Конкурсу 

1. Конкурс проводиться  у трьох вікових категоріях:  

І категорія – до 12 років включно;  

ІІ категорія – до 18 років включно;  

ІІІ  категорія – від 18 років.  
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2. Учасники Конкурсу готують один твір Лесі Українки або композицію за її 

творами. Тривалість конкурсної програми до п'яти хвилин.  

3. Керівники клубних установ Городищенської громади надсилають до 14 

лютого 2022 року на електронну  адресу гуманітарного відділу 

gum_gorodyshche@ukr.net  заявку (Додаток 1) відповідно до п.2 розділу IV 

даних умов.  

Контактна особа – Галина БАКОШ (0959200440).  

V. Журі Конкурсу 

1. Для  оцінювання  виступів читців Конкурсу утворюється  журі. 

2. Критерії оцінювання:  

- виконавська майстерність;  

- режисура та засоби розкриття  твору;  

- своєрідність манери виконання;  

- сценічна культура.  

VІ. Нагородження  учасників 

1. Переможці та учасники Конкурсу будуть нагороджені дипломами 

гуманітарного відділу трьох рівнів. Володар гран-прі стане учасником 

обласного конкурсу читців «Мій любий краю» 27 лютого 2022 року у 

Колодяжному. 

2. Підсумки Конкурсу буде розміщено на офіційному вебсайті 

Городищенської сільської ради та сторінці гуманітарного відділу у соціальній 

мережі «Facebook». 
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Додаток 1  

до умов проведення територіального  

конкурсу читців поезії Лесі Українки  

«Я в серці маю те, що не вмирає» у 2022 році  

(Розділ  IV, п.3)  

 

З А Я В КА 

(подана інформація відображатиметься  у дипломах) 

 

1. Програма.  

2. Ім’я, прізвище учасника / учасниці.  

3. Назва клубної установи, яку представляє.  

4. Дата народження учасника / учасниці.  

5. Номер телефону контактної особи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




